
     

NaastBetrokkenenRaad

Weet u een mogelijke baan, werk- of stageplek 
voor cliënten? Kent u een werkgever waar we een 
keer langs mogen komen voor een rondleiding of 
om meer informatie te geven over IPS? Wilt u zelf 
meer weten? Neem contact met ons op!
 
Project Werk is Dichterbij dan je Denkt
Roads, Obiplein 16, 1094 RB Amsterdam
020 590 19 69
ips@arkin.nl

Werk is 
dichterbij  
dan je  
denkt!

Het project Werk is Dichterbij dan je Denkt maakt deel uit 
van het programma Meedoen Werkt van de Gemeente 
Amsterdam en wordt vormgegeven door Roads (een 

onderdeel van Arkin) in samenwerking met de Cliëntenraad 
en Naastbetrokkenenraad van Arkin.
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Wist u dat ...
de meeste werkplekken tot stand komen via 
familieleden en vrienden die enthousiast zijn over 
IPS? Zij willen graag iets positiefs bijdragen en zijn 
daarmee de beste ambassadeurs. Helpt u ons ook 
met de banen-zoektocht? Als iedereen een klein 
beetje doet komen we samen een heel eind. 

Wat biedt IPS cliënten?
Werken of leren draagt in belangrijke mate bij 
aan het herstel en behoud van de psychische 
gezondheid. Daarom zoeken IPS-trajectcoaches al 
vroeg in de behandeling contact met cliënten over 
deze thema’s. Deze coaches zijn gespecialiseerd 
in de arbeidsreïntegratie van mensen met een 
psychische kwetsbaarheid. Iedere cliënt die IPS 
wil, komt in aanmerking. Hij/zij bepaalt zelf het 
startmoment en het einddoel. Dat kan werk zijn  
of een opleiding. 

Wat biedt IPS werkgevers?
•	 gemotiveerde werknemers
•	 een actieve invulling van Maatschappelijk 

Verantwoord en Vernieuwend Ondernemen 
(MVO) door iemand met een kwetsbare positie 
op de arbeidsmarkt in dienst te nemen

•	 financiële voordelen (premie, 
loonkostensubsidie) , kosteloos advies  
en hulp bij het aanvragen daarvan

•	 de mogelijkheid tot een proefplaatsing  
van 2 maanden

•	 vaak een no-risk-polis vanuit het 
doelgroepregister of Wajong/WIA

•	 de optie een bedrijfsscan te laten uitvoeren
•	 mogelijkheden tot begeleiding op de 

werkvloer voor de werknemer én de 
werkgever. 

Cliënt: iets betekenen voor anderen 

Ondanks twee psychoses en opnames, heeft 
Sabrina een mbo-opleiding afgerond en is ze  
nu in de laatste fase van een tweede opleiding. 
Als het aan haar ligt, is ze nog niet uitgeleerd.  
Ze gaat nu verder zonder IPS-trajectcoach.
Sabrina: ‘Mijn IPS-trajectcoach heeft me geholpen 
om iets te zoeken wat echt bij me past. Dat werd de 
mbo-opleiding maatschappelijk werk. Ik zit nu in 
de afrondingsfase. Ik ga twee dagen per week naar 
school en werk twee dagen met demente mensen. 
Dat ligt me erg goed. Het is dankbaar werk. Het 
leren en werken draagt bij aan mijn herstel. Ik voel 
me er een volwaardig mens door. Ik kan weer iets 
betekenen voor anderen.’ 
 

Werkgever: sterker bedrijf 
 
José Boesten van communicatiebureau 
Tomeloos: ‘Als werkgever wil ik mijn  
medeondernemers stimuleren en motiveren  
om mensen met een psychische kwetsbaarheid  
een kans te geven. We bieden regelmatig  
leer/werktrajecten van enkele maanden  
aan. Als het van twee kanten bevalt, kan daar 
een vast dienstverband uit voortkomen.’
‘Deze werknemers hebben een ongelooflijke 
motivatie. Dat maakt hen interessant voor  
werkgevers. Ze laten zien wat ze kunnen en 
gaan er helemaal voor! Daarnaast geloof ik dat 
medewerkers met verschillende talenten en 
achtergronden veel van elkaar kunnen leren.  
Dat maakt je bedrijf sterker.’

Moeder: ogen en oren open voor 
baankansen

Irma: ‘Mijn dochter heeft hulp gehad van een 
IPS-trajectcoach bij het vinden van een baan. 
Dat was een onderdeel van haar behandeling. 
Intussen redt ze het zonder coach en heeft ze 
een jaarcontract. Ik ben enorm trots op haar.  
Ik ben zo enthousiast over IPS dat ik de coaches 
graag attendeer op werkgevers die daar 
mogelijk voor openstaan. Ik ben ervan overtuigd 
dat iedereen contacten heeft die kunnen leiden 
tot een baan voor een cliënt. Het is een kwestie 
van je ogen en oren openhouden!’ 

Familie en vrienden: 
de belangrijkste schakel naar 
een baan. Ook u! Doet u mee?
70% van de mensen met een psychische 
kwetsbaarheid wil graag betaald werk. 
Een zo normaal mogelijk leven leiden,  
zelf geld verdienen, collega’s hebben,  
er toe doen in de samenleving. 
IPS (Individuele Plaatsing en Steun) helpt  
om deze wens om te zetten in werkelijkheid. 
Het is het meest succesvolle arbeids-
reïntegratieprogramma voor mensen met  
een psychische kwetsbaarheid; het leidt  
twee keer vaker tot een betaalde baan dan 
andere programma’s.


